Pr. Marcos Tulio por estar participando em Culto de Louvor e
Adoração ao nosso Deus . É sempre um tempo de alegria,
companheirismo e acima de tudo de estarmos juntos louvando as
maravilhas que Deus nos proporciona a cada momento.
Que Deus o abençoe ricamente, sua família bem como ministério
que realiza.

Visitante seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vinda!

Atenção

A Comissão de Escolha Pastoral informa aos irmão que continua o seu
trabalho no que diz respeito à escolha daquele que será o nosso pastor.
Muito em breve estaremos informando à igreja o que está acontecendo
em todo o processo. Pedimos somente que estejam atentos as
comunicações que serão feitas através do boletim semanal da igreja
bem como durante o momento de avisos no decorrer do culto. Caso o
irmão não pode estar em qualquer reunião já acontecida, procure o
relator da comissão ou ao presidente em exercício da Igreja.
ESCALA DE SERVIÇO
Hoje
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção
Contagem/Hoje
Contagem/Proximo Dom

João Rubens Soares
Kevin Chan
Caroline Soares
David Carvalho
Jerusa, Lídia, Sotiris
Jerusa, Fatima, Sotiris

Próximo domingo
João Rubens Soares
Kevin Siqueira
Anthony Soares

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm
Culto Dominical – 07:00 pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm
Núcleo de Estudo Biblíco (Astoria) – Quinta-feira 8:00 pm
Núcleo de Estudo Biblíco (New Rochelle) – Sexta-feira 8:00 pm
Culto Jovem – Todo ultimo sábado do mês às 7:30 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 8:00 pm

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17

New York, 30 de setembro de 2007 – Ano IV – Nº 190
68-10 31st Avenue – Woodside, NY 11377 – (718) 956-4020
www.LiberdadeNY.org

FAZEI JUSTIÇA AOS POBRES - REFLEXÃO
A liberdade religiosa em nosso país é um privilégio.
Infelizmente, isso não tem sido valorizado. Parece que junto com
a liberdade religiosa nos apropriamos também da negligência. Se
compararmos nossa experiência religiosa no Brasil com a igreja
primitiva, aprenderemos muito.
Uma marca da geração que formou a igreja primitiva foi a
falta da liberdade religiosa. Mas, nem por isso, a igreja deixou
de crescer ou o evangelho deixou de ser pregado. Pelo contrário,
essa geração desejava conquistas para o reino e, por isso, os
cristãos eram capazes de se sacrificarem a ponto de perderem a
própria vida, decididos à conquista do mundo para Cristo.
No caso brasileiro, a liberdade religiosa trouxe também
certa displicência, um “respirar aliviado” que pode, muitas vezes,
fazer-nos perder de vista o preço a ser pago pelo reino. Como
não sofremos perseguições mortais (salvo raríssimas excessões
no nordeste brasileiro), perdemos o sentido de urgência da
mensagem evangélica. Viver num país de livre expressão
religiosa, às vezes pode nos tornar crestes comodistas
A geração atual de cristãos, que testemunha a liberdade
religiosa, sofre de certa ingratidão. Explico: isso mostra que não
valorizamos as conquistas daqueles que deram suas vidas pela fé
cristã.
Também a geração atual de cristãos, que vivem sob o
regime de liberdade religiosa, não lê muito a Bíblia, talves porque
a tenha com tão fácil acesso.
Precisamos transformar a liberdade religiosa que temos
em potencial pleno para a expansão do evangelho e para a
vivência irrepreensível do cristianismo. Caso contrário,
tornaremos vão o legado que nossa geração recebeu.
Extraído da Revista Maturidade Cristã 3T2007

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial
Oração
Leitura Bíblica

Instrumental
João Rubens Soares
Dirigente e Congregação
232 HCC (Salmos 95:6; 81:1; 95:1)

Hino Congregacional

Regente e Congregação
Deus Dos Antigos - 34 HCC

Boas-Vindas
Mensagem Musical
Tema, Divisa e Música da Campanha de 2007

Maria de Fátima Lacerda
Celsino Silva
Jerusa Soares

2007 – ANO DA ORAÇÃO
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu
ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. II
Crônicas 7.14
Hino Congregacional
Regente e Congregação
Se Meu Povo
Momento de Oração
Dedicação de Dízimos e Ofertas

Jerusa Soares
Congregação

Estamos Aqui Celebrar
Oração de Dedicação e Consagração
Cânticos

Nathália Soares
M.M. Jocilene Ayres Malas

Aleluia, Salvação E Glória
Here I Am To Worship
Toma O Teu Lugar
Mensagem
Palavras Finais
Oração Final
Música Final

Marco Túlio
Maria de Fátima Lacerda
Marco Túlio
Piano

COMUNICAÇÕES
ATENÇÃO

- Por gentileza, silencie seu celular durante os cultos.

EBD – Hoje estudamos e As Doutrinas da liberdade e do Serviço Social, no
próximo domingo estaremos estudando sobre, A Doutrina Bíblica da Família. Se
você se interessa pelo assunto não deixe de participar de nossa EBD todos os
domingos às 5:30 PM.
INTERCESSÃO

“Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em
tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.”
Filipenses 4.6
Oremos:
•
Por aquele que será o pastor de nossa igreja
•
Pela saúde de nosso irmão Manuel Cunha
•
Por Julia (seus familiares: Orlando(esposo), Nicole (filha adolescentes),
Vinicius (filho de 4 anos).
•
Por Filipe Fernandes (filho do Pr. Eli) Por restabelecimento em função
da cirurgia a que foi submetido.
•
Pelo jovem Daniel Carlos Baptista (exército americano no Iraque)
•
Pela diretoria de nossa igreja e membresia
•
Pelos jovens e adolescentes de nossa igreja
•
Pela vida de nossos aniversariantes do mês
Agradeçamos:
•
Pelas atividades da igreja realizadas na semana que passou e por cada
irmão que pode estar presente a cada uma delas.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO
“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios”. Salmo 90:12
04 – Evanise S. Andrade Chan
09 – David Carvalho DaSilva
10 - Pollyanna Pinto Soares

ESCALA DE PARTICIPAÇÃO NOS CULTOS DURANTE O MÊS
10/03 - (quarta-feira) – João Rubens Soares (Igreja)
10/04 - (quinta-feira) – David Carvalho da Silva (Núcleo de Astoria)
10/05 - (sexta-feira) – Jerusa Pinto Soares (New Rochelle)

ATENÇÃO
Conselho Administrativo – Reunião dia 8 de outubro, 2007, na residência da
irmã Winefred Camargo.
PROGRAMAÇÕES DO 3º ANIVERSÁRIO DA LIBER NY
NYACK COLLEGE CHORALE IN CONCERT – Dia 27 de outubro, 7:30 pm.
Convide desde já seu amigos e familiares (programa todo em inglês).
PR. NICOLAU – Vamos ter a presença entre nós deste pastor amigo durante a
2ª quinzena de outubro para as celebrações de nosso 3º aniversário. Oremos por
todas as programações e visitas que ele fará à membros de nossa igreja de nossa
comunidade.

